Press Release

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (IPST, IP) apresenta
publicamente, no próximo dia 24 de julho, a nova Campanha de Promoção de Dádiva de
Sangue.
A sessão terá lugar pelas 11 horas, no Auditório José Mariano Gago no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa.
O evento, pautado pelo cumprimento das recomendações relativas à minimização do
risco de transmissão de SARS-CoV-2, terá início com uma apresentação de Maria
Antónia Escoval, Presidente do Conselho Diretivo do IPST, IP, que abordará o tema
“Dádiva de Sangue em Portugal em tempo de pandemia” com especial destaque para a
evolução observada.
Com o objetivo de impulsionar a Dádiva de Sangue numa altura em que se regressa à
normalidade da atividade hospitalar, segue-se apresentação da Campanha “Dê
Sangue, Ajude a Vida a Vencer”.
A encerrar a sessão, estará presente S. Exa. o Senhor Secretário de Estado da Saúde,
António Lacerda Sales.
O IPST, IP tem por missão garantir e regular, a nível nacional, a atividade da medicina
transfusional e da transplantação e garantir a dádiva, colheita, análise, processamento,
preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de componentes
sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana. Em média, os hospitais
portugueses precisam de aproximadamente mil unidades de sangue diárias para fazer
face às necessidades dos doentes, sendo que uma dádiva pode salvar até 3 vidas. A
dádiva de sangue é um gesto simples, indolor e sem contraindicações para um adulto
saudável. Para ser dador de sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos (o limite para
primeira dádiva é os 60 anos), ter peso igual ou superior a 50 kg e ter hábitos de vida
saudável.
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